UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Faculdade de Direito
Programa de Pós-Graduação em Direito

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE DIREITO – UFBA, REALIZADA POR MEIO VIRTUAL, NO DIA 17 DE
SETEMBRO DE 2020.
Ao décimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às onze horas,
reuniram-se, através do sistema on line ZOOM, os membros do Colegiado do Programa
de Pós-graduação em Direito. A reunião foi coordenada pelo Prof. Saulo José Casali
Bahia, estando presentes os professores Ricardo Maurício Freire Soares, Maria
Auxiliadora Minahim, Leandro Reinaldo da Cunha, Paulo Roberto Lyrio Pimenta, Daniel
Oitaven Pamponet Miguel, os representantes discentes do mestrado Mirela Gonçalves
Portugal, o representante discente do doutorado Fábio da Silva Santos e a representante
do corpo técnico-administrativo Gemimma Caroline Leal da Silva. Iniciou-se então a
deliberação dos seguintes pontos da pauta:
1 – Homologação da ata da reunião do Colegiado ocorrida no dia 27/08/2020: A ata
foi homologada, por unanimidade.
2– Apresentação de resultado de (Re)Credenciamento Docente 2021/2022: à
unanimidade, deliberou-se por adotar o parecer da comissão de (re)credenciamento,
que segue anexo à presente ata, considerando-se (re)credenciados para o período
2021/2022, nos termos do Edital 10/2020, os seguintes professores como integrantes
do corpo permanente, nas linhas abaixo indicadas:
NOME DO PROFESSOR

CRED/RECRED

LINHA

RECRED

1

CRED

1

MARIA AUXILIADORA MINAHIM

RECRED

1

SEBASTIAN BORGES

RECRED

1

SELMA SANTANA

RECRED

1

DIRLEY DA CUNHA JUNIOR

RECRED

2

EDVALDO BRITO

RECRED

2

FREDIE DIDIER JR

RECRED

2

JAIME BARREIROS

RECRED

2

MÁRIO JORGE CASTRO JR

RECRED

2

PAULA SARNO

RECRED

2

PAULO ROBERTO PIMENTA

RECRED

2

WILSON ALVES DE SOUZA

RECRED

2

ALESSANDRA RAPASSI PRADO
EDUARDO VIANA

EDILTON MEIRELLES

RECRED

3

FÁBIO PERIANDRO HIRSCH

CRED

3

LAWRENCE ESTIVALET DE MELLO

CRED

3

LEANDRO REINALDO DA CUNHA

RECRED

3

LUCIANO MARTINEZ

RECRED

3

MAURÍCIO REQUIÃO

RECRED

3

RODOLFO PAMPLONA FILHO

RECRED

3

DANIEL OITAVEN

RECRED

4

HERON JOSÉ GORDILHO

RECRED

4

JULIO CÉSAR ROCHA

RECRED

4

MÔNICA NEVES AGUIAR

RECRED

4

RICARDO MAURÍCIO SOARES

RECRED

4

SAULO CASALI BAHIA

RECRED

4

WALBER CARNEIRO

RECRED

4

E os seguintes professores como integrantes do corpo de colaboradores, nas linhas
abaixo indicadas:
NOME DO PROFESSOR

CRED/RECRED

LINHA

ANA LUIZA FLAUZINA

RECRED

1

SALVADOR MORALES

CRED

1

ANDRÉ PORTELA

RECRED

2

ANTÔNIO GIDI

RECRED

2

JOÃO GLICÉRIO DE OLIVEIRA FILHO

RECRED

3

RENATA DUTRA

RECRED

3

ANTÔNIO SÁ DA SILVA

RECRED

4

TAGORE TRAJANO

RECRED

4

3 – Homologação de Composição de Banca: Preenchidos os requisitos exigidos, foram
homologadas, por unanimidade, a composição das bancas de Diego Carneiro Costa e
Maria Soledade Soares Cruzes.
4 - Homologação de Defesa de Dissertação/Tese: Preenchidos os requisitos exigidos,
foi aprovada, por unanimidade, a defesa de dissertação de João Pablo Trabuco de
Oliveira, intitulada “O racismo ambiental no cárcere brasileiro: retratos do genocídio
negro contemporâneo na penitenciária Lemos Brito”, aprovada com nota 10,0 (dez) pela
banca composta pelos professores Julio Cesar de Sá da Rocha, Alessandra Rapacci
Mascarenhas Prado e Mariana Balen Fernandes (UFRB), no dia 28 de agosto de 2020
(sessão virtual ZOOM); Marcel Bittencourt Silva, intitulada “A ausência da vítima no
acordo de não persecução penal: uma abordagem crítico-reflexiva à luz da justiça
restaurativa”, aprovada com nota 10,0 (dez) pela banca composta pelos professores
Selma Pereira de Santana, Sebástian Borges de Albuquerque Melo e Fernanda
Ravazzano Lopes Baqueiro (UCSal), no dia 02 de setembro de 2020 (sessão virtual
ZOOM); Cristian Patric de Sousa Santos, intitulada “Cortes constitucionais como canal
de processamento dos direitos das minorias: propostas de abertura da jurisdição
constitucional concentrada brasileira a partir da experiência colombiana”, aprovada
com nota 10,0 (dez) pela banca formada pelos professores Gabriel Dias Marques da
Cruz, Dirley da Cunha Júnior e Alexandre Douglas Zaidan de Carvalho (UCSal), no dia 14
de setembro de 2020 (sessão virtual zoom); Cléber Adriano Rodrigues Folgado,
intitulada “A flexibilização do sistema normativo regulatório de agrotóxicos: uma análise
do projeto de lei n.º 6.299/2002 à luz dos princípios da prevenção, precaução e proibição

do retrocesso socioambiental”, aprovada com nota 10,0 (dez), com indicação de
publicação pela banca formada pelos professores Julio Cesar de Sá da Rocha, José
Albenes Bezerra Junior (Universidade Federal do Semiárido), Eduardo Gonçalves Rocha
(Universidade Federal de Goiás – UFG) e Boaventura de Sousa Santos (Universidade de
Coimbra), no dia 15 de setembro de 2020 (sessão virtual ZOOM). Preenchidos os
requisitos exigidos, foi aprovada, por unanimidade, a defesa de tese de Bruno Amaral
Andrade, intitulada “Cidadania cultural e patrimonialização: a potência emancipatória
do reconhecimento de terreiros de candomblé como patrimônio cultural”, aprovada
com nota 10,0 (dez), com distinção e indicação de publicação e sugestões de que no
depósito definitivo do texto seja explicitada a metodologia e revisadas as considerações
finais da tese, pela banca formada pelos professores José Aurivaldo Sacchetta Ramos
Mendes, Camila Magalhães Carvalho, Julio Cesar de Sá da Rocha, Ordep José Trindade
Serra (FFCH - UFBA) e Michel Fernandes da Rosa (UFRB),no dia 04 de setembro de 2020
(sessão virtual Skype).
5– Processos Acadêmicos:
a)Requerimento de Jairo Ramos Coelho Lins de Albuquerque Sento-Sé. Assunto:
trancamento do semestre 2020.2. Considerando que não é possível neste momento
proceder com o trancamento do semestre vindouro, o colegiado aprovou por
unanimidade a dilatação de prazo fixando prazo para depósito 31/JAN/2021 e defesa
31/MAR/2021;
b)Requerimento de Ariadne Muricy Barreto. Assunto: dilatação de prazo de depósito e
defesa para 15/10/2020 e 15/11/2020 respectivamente. Aprovado a unanimidade;
c)Requerimento de Luiz Gabriel Batista Neves. Assunto: recomposição de prazo,
deslocando a defesa para JUN/2021. Aprovado a unanimidade a dilatação de prazo
fixando o depósito e defesa para 31/JAN/2021 e 31/MAR/2021 respectivamente;
d)Requerimento de Márcia Costa Misi. Assunto: dilatação de prazo de depósito e defesa
para 15/10/2020 e 15/11/2020 respectivamente. Aprovado a unanimidade;
e)Requerimento de Iuri Mattos de Carvalho. Assunto: dispensa de tirocínio docente.
Por ter comprovado que é professor da Faculdade de Direito da UFBA, o requerimento
de dispensa foi aprovado a unanimidade;
f)Requerimento de Rodrigo Andrade de Almeida. Assunto: aproveitamento de
disciplinas cursadas durante o Mestrado no PPGD – UFBA e dispensa de tirocínio
docente. Deferiu-se a unanimidade a dispensa do tirocínio docente e o aproveitamento
de: DIRA02 – Teoria Geral do Direito (Equivalência: DIRA02 – Paradigmas Atuais do
Conhecimento Jurídico): fundamental; DIRA56 – Direitos Humanos e Direitos
Fundamentais: optativa; DIRA68 – Fundamentos do Direito Civil (Equivalência: DIRA68 –
Relações Jurídicas Privadas e Direitos Fundamentais): optativa; DIRA72 – Autonomia
Privada (Equivalência: DIRC01 – Direito, Raça e Políticas Afirmativas): optativa;
g)Requerimento de Claudia de Oliveira Fonseca. Assunto: aproveitamento de estudos
(tirocínio e disciplinas cursadas durante o mestrado na UnB). Deferiu-se a unanimidade
a dispensa do tirocínio docente e o aproveitamento de créditos nos seguintes termos:
1) Aproveitamento de “Filosofia do Direito 2” como “Teorias do Direito e Justiça", de
modo a dispensar a estudante de cursar uma disciplina fundamental; 2) Aproveitamento
de "Direitos Fundamentais" e "Teoria Geral dos Direitos Humanos" como "Direitos
Humanos e Direitos Fundamentais", de modo a dispensar a estudante de cursar uma
disciplina optativa; 3) Aproveitamento de "Filosofia Política e Direito Constitucional"
como "Tópicos especiais de Direito do Estado”, de modo a dispensar a estudante de

cursar uma disciplina optativa; 4) Aproveitamento de "Filosofia Política e Teoria Crítica"
como "Tópicos especiais de Direito e pós-modernidade”, de modo a dispensar a
estudante de cursar uma disciplina optativa;
6 – Proposta de Curso de Especialização – Leandro Cunha: aprovado à unanimidade. A
proposta seguirá para apreciação pelos membros da Congregação.
7 – Pós-Doc: Relatório Final de Márcio Carvalho Faria: Homologado à unanimidade o
Relatório de pesquisa de pós-doc intitulado “A desjudicialização da execução civil: uma
análise crítica do Projeto de Lei nº 6.204/2019”, realizado sob a supervisão do professor
Fredie Didier Jr, após apresentação dos resultados, conforme exigido anteriormente,
através de palestra ao vivo transmitida pelo Instagram no dia 14/09/2020. O relatório
seguirá para apreciação da Congregação da Faculdade de Direito.
8 – Pós-Doc: Projeto de Pesquisa de Luciano Rocha para supervisão do professor
Tagore Trajano: foi posto em diligência o pedido de pós-doc de Luciano Rocha,
intitulado “O desmatamento e as queimadas em Unidades de Conservação situadas na
Bahia e suas implicações para a morte de animais e extinção de espécies” para
complemento de documentação comprobatória em relação às exigências previstas nas
normas complementares do PPGD;
9 – Pós-Doc: Projeto de Pesquisa de Dejair dos Anjos Santana Júnior, para supervisão
do professor Ricardo Maurício Freire Soares: foi posto em diligência o pedido de pósdoc de Dejair Santana Júnior, intitulado “Estado de crise e a necessidade de ampliação
da Convenção de 1951 em face da interação entre os direitos humanos e os direitos dos
refugiados: o caso dos refugiados venezuelanos” até a apresentação de documentação
completa conforme a Resolução CONSEPE 02/2013;
10– O que ocorrer:
a)Homologada à unanimidade a alteração de orientador da mestranda Sabrine Silva
Kauss, que, a partir desta data deixa de ser orientada pela professora Marta Gimenez,
passando para a orientação do professor Ricardo Maurício Freire Soares;
b)Aprovado à unanimidade como Norma Complementar que poderão ser admitidos na
mesma disciplina dois alunos em atividade de tirocínio docente de forma simultânea
desde que a disciplina da graduação tenha 68h e cada aluno não extrapole 6horas/aula
cada um;
c)Aprovado à unanimidade como Norma Complementar que, quanto à dispensa de
tirocínio docente para os alunos DINTER, que será assegurada àqueles que
comprovarem ter realizado a atividade em IES pública (federal ou estadual) durante o
mestrado ou mesmo que seja ou tenha sido vinculado funcionalmente a IES pública
como docente, a qualquer título. O mesmo entendimento deverá ser seguido para os
alunos MINTER que serão admitidos em futuro processo seletivo;
d)aprovada à unanimidade proposta de alteração no Regimento Interno do PPGD, a ser
levada à Congregação, ampliando, nos termos descritos no inciso anterior, a
possibilidade de dispensa de tirocínio docente para os alunos dos cursos regulares de
Mestrado e de Doutorado;
e) aprovada à unanimidade proposta de criação de comissão intergrada pelo
Coordenador do Programa, pelo professor Daniel Oitaven e pela servidora Gemimma
Leal, representante do corpo técnico-administrativo, para revisão/atualização do
Regimento Interno do PPGD, resgatando as deliberações publicadas em atas passadas;
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador, professor Saulo José Casali Bahia,
agradeceu a atuação de todos e encerrou a reunião, da qual, foi lavrada a presente ata

que segue encaminhada por via eletrônica para aprovação do Colegiado. Salvador, 17
de setembro de 2020.

Saulo José Casali Bahia
Coordenador do PPGD

